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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga 

makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa pula ucapan terima kasih 

penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu mengenai penulisan ini. 

Semoga penulisan penelitian ini kemudian dapat berguna bagi banyak orang khususnya dunia 

industry teknologi dan pemasaran. Semoga pula makalah ini dapat berguna bagi seluruh 

pembaca dan masyarakat lain. Dalam penyusunan makalah ini tentu ada banyak sekali 

kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sanagat diharapkan 

demi kesempurnaan makalah ini. 
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ABSTRAK 

Strategi Pemasaran Digital Sosial Media Instagram Dengan Menggunakan Bantuan 

Selebgram di Indonesia (Analyst Digital Social Media Marketing). Penelitian ini berfokus 

pada bagaimana hasil dan dampak dari pemasaran digitial di Indonesia khususnya pada sosial 

media Instagram dengan mementingkan nilai lain dalam pemasaran serta perspektif dari para 

pengusaha itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan promosi pada sosial 

media khususnya Instagram mampu dikatakan efektif tergantung bagaimana mengemas 

produk dan memilih selebgram yang dituju. Hal ini tentu kemudian menjadi suatu 

perkembangan dimana sebelumnya masyarakat lebih sering menggunakan pemsaran 

konvensional seperti surat kabar, televisi dan brosur. Pemasaran melalu digital marketing ini 

juga mampu memudahkan pihak perusahaan dan selebgram (pelaku promosi) karena sifatnya 

fleksibel dan mudah dijangkau. Para selebgram biasanya akan siap dengan memikirkan 

mengenai manajemen dan jadwal penanayangan iklan hal ini bertujuan agar iklan yang 

mereka tawarkan kemudian sampai pada target pasar perusahaan.  
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PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia teknogi dan informasi bertumbuh begitu cepat. Berbagai kegiatan 

manusia kemudia berkaitan dengan teknologi ini, banyak kegiatan kemudian mulai 

menggunakan intenet dan teknologi dalam pelaksanaannya. Banyak usaha kemudian 

mempergunakan teknologi demi efektivitas bahkan Jepang menggunakan robot sebagai 

pelayan dan pekerja utamanya. Banyak sekali kemudian manfaat yang dapat diperoleh dari 

penggunaan teknolog ini salah satunya adalah kemudahan penggunaan. Dunia bisnis bahkan 

banyak yang menggunakan teknologi dalam proses usahanya mulai dari produksi, pemasaran 

hingga pengemasan bahkan yang paling baru adalah pemasaran. Dunia digital sosial media 

technology kemudian berkembang menjadi pasar yang luas dengan berbagai target pasar 

didalamnya. Mulai dari bisnis besar hingga bisnis rumahan ikut bergabung dalam pemasaran 

ini demi mencari dan mengait konsumen lebih mengapa tidak? Hanya dengan menggunakan 

smarthphone dalam genggaman pundi rupiah dan pembelian barang dapat dilakukan oleh 

konsumen dan perusahaan.  
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BAB I 

1.1 Latar Belakang 

 Kita semua hari ini hidup pada era millennial, memiliki generasi dengan 

karakteristik utama kepercayaan diri yang tinggi sehingga senang untuk melakukan 

berbagai hal sendiri. Era ini kemudian dihubungkan tak jauh pula dari teknologi 

khususnya perkembangan informasi singkat intenet. 

 Berbagai macam situs intenet setiap hari diakses oleh seluruh kalangan 

masyarakat, dari seluruh lapisan ekonomi dan jenis pekerjaan internet kemudian 

menjadi kebutuhan ‘primer’ pada saat ini bukan hanya untuk mereka yang dewasa hal 

ini juga menjadi kebutuhan bagi para generasi penerus atau anak-anak. Dalam 

mengoprasikan internet diketahui dari data kominfo itu sendiri menyatakan bahwa 

Indonesia memiliki sekitar 193 juta pengguna aktif (data terakhir pada 2020). Hal ini 

tentu menjadikan penggunaan internet di Indonesia begitu menjanjikan apalagi data 

memaparkan bahwa 95%  adalah pada penggunaan sosial media. 

 Sosial media sendiri sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia, Tiktok, 

Instagram, Facebook, Twitter, Line, Whatsapp dan aplikasi lain tentu sudah familiar 

baggi sebagian masyarakat yang melibatkan aktivitas sosial ini dalam kehidupan 

sehari-harinya. Instagram merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer di 

Indonesia, dengan angka penggunaa resmi berdasarkan hasil riset Wearesosial 

Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 

juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei 

sebelumnya. 

 Dalam setiap media massa pasti kemudian aka nada audience yang menikmati 

media tersebut, dari jenis dan jumlah audience tersebut kemudian para pengusaha dan 

jasa memasarkan produk mereka untuk menjaring lebih banyak konsumen. Sasaran 

dan tujuannya beragam. 

 Dalam pemasaran di media sosial tentu juga memiliki strategi yang berbeda 

disetiap pada setiap platform. Tiktok yang saat ini sedang meledak biasanya 

menawarkan tagar tertentu dibagian trending, tagar ini kemudian dapat digunakan 

sebagai media promosi. Berbeda dengan Instagram, platform ini dihiasi oleh berbagai 

isi, jenis, latar belakang dan tipe pengguna. Instagram sendiri menawarkan iklan 

khusus melalui pihak mereka langsung, namun jenis pemasaran yang sedang tren dan 

digandrungi banyak orang jusru pemasaran dari pengguna instagam yang memiliki 
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jumlah pengikut besar, akun ini biasanya disebut dengan selebgram, selebgram inilah 

yang kemudian biasanya menjadi salah satu media promosi yang efektif dikalangan 

online shopping. 

 Banyak nama besar yang kemudian menjadi panutan dalam pemasaran di 

Instagram itu sendiri sebut saja: Arief Muhammad, Jeremo Polin, Awkarin dan masih 

banyak lain. Mereka bahkan telah melakukan banyak kerja sama dengan brand 

ternama seperti Smartfren, Tokopedia dan Nivea. Tak hanya itu mereka dan berbagai 

selebgram lain juga rutin mengisi talkshow sebagai pembicara  kemudian menjadi 

relawan dalam berbagai aksi nasional tak heran banyak anak muda yang kemudian 

menjadikan mereka sebagai panutan. 

 Para selebgram ini kemudian tak hanya berhenti pada satu platform biasanya 

mereka akan merambah pada platform lain seperti twitter dan youtube. Berbagai 

kegiatan kemudian mereka bagikan pada masing-masing platform dengan konten 

yang berbeda. Arief Muhammad sendiri akhir ini lebih menonjol pada konten 

otomotif, kemudian Jerome aktif dalam konten pendidikan dan vlog harian 

kehidupannya di Jepang sebagai mahasiswa dan terakhir Awkarin yang kemudian 

aktif pada konten vlog harian dan liburan. Lalu apakah kemudian efektif bagi 

perusahaan membayar jasa mereka para ‘selebgram’ ini sebagai salah satu digital 

marketing social media di Indonesia? 
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1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang diatas kemudian dirumuskan bahwa rumusan masalah 

dalam makalah ini adalah mengenai bagaimana pengaruh influencer Instagram dalam 

menjual dan mempromosikan produk yang dijual. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menganalisi hasil dari penggunaan digital social media marketing khususnya pada 

aplikasi Instagram sebagai salah satu tren pemasaran baru di Indonesia adalah salah 

satu tujuan utama ditulisnya makalah ini. 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan sasaran dan tujuan penelitian makalah ini memiliki manfaat sebagai 

berikut :  

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis untuk memberikan kontribusi dalam kajian ilmu komunikasi 

dan ilmu teknologi pendekatan metode SerQual dengan metode deskriptif 

kualitatif dalam pengujian penelitian. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan kepada praktisi periklanan, khusunya pada kreator-kreator 

iklan di media sosial, para perusahaan dalam kaitannya menciptakan kontek 

dan konsep dalam dunia periklanan.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana merupakan 

penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis 

penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, 

fenomena, atau keadaan secara sosial. Data yang diperoleh bisa berupa bacaan, buku, 

jurnal dan informasi di Internet dari sumber yang teruji dan kredibel. 
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BAB II 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan tentang pemahaman dan hasil untuk 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengobservasi hasil dari keberhasilan 

topik. Dalam penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan kesamaan judul atau isi 

antara penelitian tersebut dan penelitian ini. Beberapa penelitian berikut diangkat 

karena memiliki beberapa kesamaan teori yang dapat digunakan sebagai referensi. 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Agus Hermanto, 

Supangat, Fridy 

Mandita. 

2017 Evaluasi Usabilitas 

Layanan Sistem 

Informasi 

Akademik 

Berdasarkan 

Kombinasi 

ServQual dan 

Webqual 

Studi Kasus : 

SIAKAD Politeknik 

XYZ 

 

Hasil penelitian 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ukuran obyektif 

indeks usabilitas 

dapat meningkat jika 

dimensi kepuasan 

juga dilakukan 

demikian. Seluruh 

aspek penilaian 

(subjektif dan 

obyektif) kemudian 

memperlihatkan hasil 

yang baik dari 

seluruh responden. 

  

  



10 
 

Tabel 2.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Nama 

 

Peneliti 

Made Resta Handika dan Gede Sri Darma 

Judul / jenis 

 

Penelitian 

Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan Influencer 

Melalui Media Sosial Instagram 

Tahun 

 

Pembuatan 

2018 

Metode 

 

Penelitian 

Kualitatif 

Hasil penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa para usaha makanan masih 

menggunakan media pemasaran konvensional yang tidak 

memancing minat pembeli karena mereka lebih tertarik pada 

jenis promosi modern seperti instagram 

 

Tabel 2.3 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti  Theresia Pradiani 

Judul / jenis Penelitian Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing 

Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil 

Industri Rumahan 

Tahun pembuatan 2017 

Metode 

 

Penelitian 

Kualitatif 
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Hasil penelitian Media sosial dirasakan begitu bermanfaat karena 

kemudahannya dalam berkomunikasi 24 jam sehingga 

para penjual juga lebih mudah melayani transaksi dan 

pesanan dari pada pembeli. 

Tujuan penelitian Peningkatan pembelian kemudian terjadi setelah 

pengaplikasian digital marketing bagi para ibu PKK. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka. 

Kajian Teoriti Metode ServQual 

Metode ServQual adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengetahui 

atau mengevaluasi hasil kualitas pelayanan yang didasarkan pada bagaimana 

pengalaman yang dialami atau persepsi pelanggan. Metode ini kerap dilakukan 

sebagai bahan evalusasi layanan dengan metode ServQual. Jika kemudian harapan 

lebih besar daripada hasil yang di ekspetasikan maka kualitas pelayanan dirasa kurang 

karena hal tersebut kemudian rasa tidak puas dari pelanggan terjadi. Oleh karena itu 

tingkat kualitas layanan kemudian diukur menggunakan metode ServQual (Jiang, 

Klein, Parolia, & Li, 2012). 

Dalam penelitian jurnal pertama kemudian dijelaskan mengenai aspek atau 

dimensi penting menurut evaluasi servQual, table tersebut mempertunjukkan 4 poin 

penting dalam penilaian evaluasi, berikut penjelasannya (Parasuraman, 1994) : 

1. Dimensi Reliabilitas, adalah kemampuan untuk melakukan pelayanan 

yang baik dan konsisten terus menerus. 

2. Dimensi Jaminan, adalah bahwa setiap penyedia jasa atau produk harus 

memiliki keahlian atau pengetahuan sehingga mampu memberi pelayanan 

yang maksimal. 

3. Dimensi Bukti Fisik, menjelaskan mengenai hal-hal yang mampu 

dibuktikan secara nyata seperti peralatan, alat dan pegawai. 

4. Dimensi Empati, adalah mengenai rasa perduli dan mampu memposisikan 

diri kepada para pengguna atau pelanggan. 

5. Dimensi Daya Tanggap, rasa ingin memberi bantuan atau pelayanan 

terbaik kepada para pengguna atau pelanggan. 
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 Penelitan Deskiptif Kualitatif. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil dari data secara 

transparent tanpa mengubah nilai dari data aslinya. Menurut Nazir, metode penelitian 

adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis sesuai dengan 

fenomena yang diselidiki. Dalam metode ini tujuan utamanya adalah mengupas 

fenomena secara mendalam kemudian menjabarkan hasilnya diakhir. Banyak hal yang 

dapat menjadi referensi seperti buku, jurnal pendidikan dan berita yang diakui 

kredibilitasnya, 

 

2.3 Teori Pendukung 

2.3.1 Mengenai Iklan 

Iklan yang dalam Bahasa Indonesia disebut pariwara adalah segala bentuk 

pemasaran benda baik barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui 

media didepan khalayak ramai. 

Iklan tulis awalnya ditulis tentang pertandingan Galdiator pada jaman Yunani 

Kuno, pada masa ini iklan hanyalah berupa surat edaran. Hingga kemudian iklan 

berkembang menjadi tulisan tangan diatas kertas besar yang penyebaran awalnya 

berasal dari Inggris. Iklan pertama yang dicetak di Inggris ditemukan pada Imperial 

Intelligencer Maret 1648. Sampai tahun 1850-an. Iklan majalah pertama muncul 

dalam majalah Harper tahun 1864. Hingga kemudian iklan mulai berkembang 

menjadi pemasaran yang meluas hingga pada surat kabar nasional. Perkembangan 

iklan tersebut sangatlah cepat hingga sampailah pada saat ini dimana seluruh media 

yang memiliki audiens memiliki iklan didalamnya untuk memperoleh keuntungan. 

Iklan terbagi menjadi 2 jenis yakni iklan komersial yang tujuannya mutlak 

untuk pemasaran suatu produk dalam usaha jual beli, serta iklan yang bersifat non-

komersial bertujuan hanya untuk mengenalkan sesuatu agar lebih dikenal masyarakat 

dengan tujuan pembangkitan penilaian sosial bukan ekonomi contohnya iklan layanan 

masyarakat. Iklan biasanya pun terdiri dari beberapa unsur didalamnya seperti nama 

produk/acara, gambar yang berhubungan untuk menarik perhatian, kelebihan dari 

produk serta kalimat-kalimat deskriptif lainnya. Iklan juga biasanya ditampilkan pada 
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media massa dengan audience banyak dan beragam sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan dari iklan tersebut. 

2.3.2 Media Massa 

Rantai hubungan antara produk, media massa dan pembeli berhubungan 

dengan sistem periklanan. Media massa kemudian mengambil 2 peran dalam 

periklanan, yakni penyedia informasi dari produk iklan dan aktif mengambil dalam isi 

iklan tersebut mengenai bagaimana, apa, siapa dan apa tujuan pesan tersebut lantas 

dibuat. 

Sejarah kemudian membuktikan bahwa pemasaran atau iklan dibuat begitu 

berkembang dan mudah bagi para pengusaha dan pasar utamanya. Pengguna iklan 

kemudian disuguhkan dengan berbagai infomasi produk dan layanan jasa disetiap 

media. Perkembangan ini kemudian harus dibarengi dengan tanggung jawab yang 

penuh atas produk-produk yang diiklankan agar tidak sekiranya merugikan pihak 

tertentu. Berikut kemudian beberapa media massa yang menghiasi periklan di 

Indonesia yang umum ditemui : 

1. Media cetak, contohnya ada koran, majalah buku, brosur dan pamflet yang diseber 

dikerumunan. 

2. Broadcast, contohnya adalah televisi, radio dan intenet serta berbagai platform 

yang dimiliki didalamnya. 

3. Poster, pameran dan berbagai kartu transit. 

4. Pos khusus dengan jenis dan audiens tertentu. 

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan 

dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa 

dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian besar yaitu : 

1. Social Networks, media sosial yang digunakan untuk interaksi dalam bentuk 

percakapan, foto atau video bersama 

2. Discuss, media sosial yang digunakan sekelompok orang untuk melakukan 

obrolan dan diskusi jarak jauh. 

3. Share, berguna dalam pengiriman dan berbagi file tertentu. 

4. Publish, sebagai sarana untuk menyebarluaskan karya tertentu. 
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5. Market place, sebagai sarana untuk membeli keperluan secara online shopping. 

Sosial media kemudian menghapus mengenai batasan manusia, taka da lagi 

kemudian batasan siang dan malam, jauh maupun dekat, cepat atau lambat sosial 

media kemudian mengubah hal tersebut menjadi suatu kemungkinan. 

Sosial media kemudian juga menjadi ruang untuk mengubah kehidupan 

seseorang. Siapapun dapat tumbuh dan berkembang disini, tak mengenal umur dan 

latar belakang ketika kemudian karya yang di posting menyenangkan banyak orang 

hal tersebut lantas dapat mengubah kehidupan seseorang. 

Banyak hal tentu dapat kita peroleh dari penggunaan media sosial ini. Mulai 

dari informasi, teman baru hingga barang dan jasa. Namun sosial media juga tentu 

tak luput dari nilai negatif, banyak orang juga kemudian mengalami kemalangan 

dalam menggunakan media ini, semua hal kembali pada bagaimana kita 

menggunakannya. 

Orang pandai kemudian menggunakan media sebagai media informasi, relasi, 

kawan dan lainnya. Mencari pekerjaan kemudian sanggup dilakukan melalui media 

sosial ketika orang tersebut kreatif dan inovatif karena pada dasarnya banyak orang 

akan menyukai hal-hal baru yang belum mereka temui sebelumnya. 

Social media marketing adalah salah satu dari berbagai jenis pemasaran yang 

sedang hype. Sederhananya, Pemasaran jenis ini memang lebih efisien, jika 

dibandingkan dengan metode marketing biasanya. Para perusahaan yang ingin 

bekerja sama cukup menghubungi para selebgram atau influencer ini melalui kontak 

langsung pada profil mereka, lalu memilih metode pemasaran yang diinginkan, ada 

beberapa jenis pemasaran yang dilakukan pada sosial media Instagram antara lain : 

1. Endorsement, berasal dari Bahasa inggri endorse yang memiliki arti 

dukungan, pengesahan atau persetujuan metode pemasaran ini cukup 

populer. Simpelnya, perusahaan mengiim barang atau produk yang ingin 

dipasarkan lalu memberi waktu bagi para selebgram untuk menilai dan 

memposting produk tersebut sebagai dukungan. Ada beberapa selebgram 

kemudian yang memberi biaya endorsement gratis namun tak sedikit yang 

kemudian memilih untuk memberi harga pada setiap postingan endorse 

mereka. Jadi pada dasarnya mereka mendapat produk dan uang. 



15 
 

2. Paid promote, memiliki arti paid yang berarti bayar dan promote yang 

berarti promosi tentu jenis pemasaran ini adalah dengan cara membayar. 

Betul hampir mirip dengan endorsement namun pada paid promote 

perusahaan tidak perlu mengirim barang asli hanya perlu foto atau video 

dari produk itu sendiri. 

Dalam sosial media marketing, pelaku usaha dapat mempelajari dan memilih 

target pasar dengan tepat sesuai kebutuhannya melalui menilik pengikut pada akun 

yang akan melakukan branding untuk produk sendiri. Hal-hal lain yang mungkin jauh 

lebih mudah dan fleksibel dalam sosial media marketing adalah mengenai biaya 

(diperkirakan sendiri sesuai budget yang dimilik), jam penanyangan, jumlah produk 

yang dipromosikan, dimana produk itu akan dipromosikan dan lain-lain. Harga yang 

ditawarkan dalam promosi digital ini juga bisa saja jauh lebih murah daripada 

beriklan pada media massa cetak atau televisi. 

2.3.3 Teks Dalam Iklan 

Teks iklan merupakan salah satu hal penting dalam penyampaian produk 

kepada masyarakat. Menurut Widyatama (2007) iklan merupakan bentuk kegiatan 

komunikasi nonpersonal yang disampaikan lewat media untuk menyampaikan pesan 

yang bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga 

nonkomersial, maupun pribadi yang berkepentingan. Dalam iklan tentu ada kaidah 

bahasa yang kerap digunakan, diantaranya : 

1. Kalimat Persuatif 

Kalimat ini adalah kalimat yang bersifat mengajak, contoh kalimat 

yang biasanya ditulis saat endorsement atau paid promote oleh para 

influencer seperti: “Yuk jangan lupa pesan di (nama toko) ya biar 

samaan kaya aku!”. 

2. Kalimat Imperatif 

Kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan 

sesuatu. Perintah yang diberi bisa sangat aktif maupun pasif. Contoh 

penggunaannya: “Follow (nama toko) ya!” atau kalimat sejenis seperti 

“Beli disini aja, jangan ditempat lain!” 

3. Kalimat Interogratif 



16 
 

Kalimat interogratif memiliki pengertian sebagai kalimat yang di 

mengandung pertanyaan. Biasanya kalimat ini paling banyak 

digunakan dalam promosi selebgram di Instagram, contohnya: 

“Gimana udah bosen dirumah terus? Beli tiket liburan di (nama toko) 

aja!” kemudian ada “Siapa disini yang berat badannya susah naik? Nih 

ada suplemen berat badan bisa dibeli di (nama toko)”. Para selebgram 

menggunakan kalimat ini biasanya sebagai bentuk interaksi dirinya dan 

pengikut yang dimiliki. 

4. Kalimat Berita 

Merupakan kalimat yang memberikan atau memaparkan sebuah 

kejadian/ peristiwa. Dalam kontek penyampaian iklan kalimat ini dapat 

berupa teks penjelasan mengenai informasi produk atau perusahaan. 

 

2.3.4 Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Amirullah, antara pengaruh kognisi dimana konsumen sebagai 

interaksi dinamis, perilaku dan kejadian sekitanya kemudian melakukan pertukaran 

aspek dalam kehidupan. Prilaku konsumen mampu diartikan sebagai suatu proses 

konsumen dalam memilah, menilai dan kemudian memutuskan produk atau jasa yang 

dipilih untuk memenuhi kebutuhan.  

1. Keputusan Pembelian 

Menurut dua filsafah Kolter dan Amstrong keputusan pembelian sebenarnya 

adalah salah satu tahapan sebeul keputusan pembelian akhir konsumen kemudian 

membeli suatu produk. Apakah produk itu kemudian berguna untuk dirinya 

setelah proses transaksi. 

2. Proses Pembelian Keputusan 

Pada proses ini banyak sekali kemudian hal yang menjadi acuan dari konsumen 

sebelum membuat keputusan, faktor internal dan eksternal kemudian juga 

mempengaruhi keputusan pembelian tersebut. 

1. Pengenalan masalah  

Konsumen mengidentifikasi mengenai kelayakan dan keperluannya dalam 

pembelian produk tersebut apakah kemudian perlu dilakukan pembelian 

atau tidak. 

2. Pencarian informasi 
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Informasi mengenai produk harus konsumen pahami ada banyak hal 

kemudian yang menjadikan hal ini acuan bisa saja karena ketidakcocokan 

dengan satu produk, atau komposisi produk yang kemudian 

membahayakan 

3. Evaluasi alternatif 

Mempertimbangkan yang mana kemudian diantara produk-produk sejenis 

yang telah konsumen survei menjadi unggulan. Hal ini dievaluasi dari nilai 

produk, harga hingga kualitasnya. 

4. Keputusan pembelian 

Pembelian pada akhirnya akan berakhir pada produk-produk yang 

konsumen sukai. Produk yang telah melewati proses evaluasi, pencarian 

informasi dan pengenalan. Pada proses ini juga ada banyak hal yang 

akhirnya menyebabkan konsumen memilih produk tertentu bisa dari cara 

promosi yang menarik, kemasan produk, harga, ketesediaan produk dan 

lain-lain. 

5. Evaluasi pasca pembelian 

Setelah membeli produk konsumen kemudian akan merasakan manfaat 

dari produk tersebut, disinilah produk tersebut di-evaluasi apakah akan 

dilakukan pembelian kembali atau hanya sekali. 

 

2.4 Hasil dan Pembahasan 

Setelah melihat pada pembahasan teori yang telah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan beberapa hasil dari penelitan ini : 

1. Promosi pada media sosial Instagram merupakan hal yang menjanjikan 

bagi para perusahaan mengingat hasil data penelitian yang mengatakan 

bahwa instagram dan sosial media merupakan salah satu penggunaan 

internet terbesar di Indonesia. 

2. Pemasaran pada sosial media ini kemudian harus tetap memperhatikan 

dimensi yang telah disampaikan. Bahwa harus tetap ada realibilitas, bukti 

fisik, empati, daya tangkap dan jaminan dalam pelaksanaan pemasarannya 

agar kepuasan konsumen atau perusahaan tetap terjaga hal ini kemudian 

juga akan menaikkan kredibilitas dari selebgram itu sendiri. 

3. Banyak hal yang kemudian mempengaruhi keberhasilan promosi. Jika saja 

promosi tersebut dilihat hanya dari jumlah audience mereka tentu hal 
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tersebut tidak adil karena banyak sekali juga akun-akun dengan jumlah 

sedang yang mampu mempresentasikan produk dengan baik. Selain 

jumlah audience tadi kecakapan selebgram dalam mengolah kata dan 

mempromosikan produk serta pengetahuan mengenai produk yang ia 

sampaikan juga penting. 
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BAB IV 

5.1 Kesimpulan 

Berkembangnya banyak media massa sebagai media promosi kemudian 

menjadi pilihan dan tantangan tersendiri bagi para bisnis owner. Mereka kemudian 

dituntut untuk mengatur manajemen pemasaran sebaik mungkin dengan target dan 

masa tenggang yang beragam. 

Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa social media digital marketing 

menjadi salah satu lahan yang menjanjikan dalam promosi barang dan jasa 

khususnya pada era milenial seperti sekarang. Banyak sekali kemudian kesempatan 

dan kemudahan yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan 

kerjasama. Semua hanya perlu dilakukan riset dan kesepakatan yang baik sebelum 

kontrak dan transaksi dilakukan. 

Namun perlu diingat tentu bagi para pemilik usaha bahwa promosi kemudian 

tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, promosi dapat juga 

digunakan sebagai brand awareness untuk produk kita sendiri sehingga lebih 

banyak orang kemudian yang mengenal dan tahu akan produk yang kita jual. 

Bertambahnya audience dalam produk kita sendiri tentu dapat berpengaruh positif 

dari sisi kredibilitas perusahaan. 
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